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KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Lợi nhuận Nhóm Công ty giảm 19.9%, hoàn thành 39% kế hoạch năm 2020.

 Hoạt động mảng M&E bị ảnh hưởng do thị trường xây dựng và bất động sản tiếp tục với nhiều thay đổi thủ tục pháp lý,

nhiều khách hàng gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm, mảng M&E tiếp tục khả quan với

nhiều Hợp đồng ký mới, đồng thời phát triển thêm các dự án ở nước ngoài yêu cầu cao về chất lượng như Nhà Quốc

hội Lào.

 Hoạt động cho thuê văn phòng tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng, mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19. Đóng

góp vào kết quả này là do phần tiện ích cho thuê tăng thêm từ tòa nhà E.town 5 (bắt đầu đi vào hoạt động và phát sinh

doanh thu từ tháng 06-2019 và đạt được lỷ lệ lấp đầy trên 95% từ Quý 4-2019 nên trong Quý 2-2020 phát sinh doanh

thu toàn bộ tòa nhà E.town 5).

 Hoạt động mảng Điện ghi nhận kết quả kém tích cực do tình hình thủy văn tiếp tục bất lợi trong nửa đầu năm 2020.

Mảng Nước hoạt động ổn định, sản lượng của các nhà máy xử lý nước tiếp tục tăng trưởng.
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Doanh thu
Q2-2019 Q2-2020 Thay đổi 6T-2019 6T-2020 Thay đổi

Kế hoạch

2020
Kế hoạch

tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng %

REE M&E 586 579 -1.2% 1,161 1,111 -4.4% 3,000 37%

REE TECH 210 161 -23.4% 312 307 -1.6% 820 37%

Văn phòng cho thuê 219 242 10.6% 424 487 14.7% 937 52%

Bất động sản 11 5 -56.1% 14 12 -12.1% 73 16%

Điện 232 302 30.4% 426 554 29.9% 1,135 49%

Tổng cộng 1,259 1,290 2.5% 2,338 2,470 5.7% 5,965 41%

Lợi nhuận

sau thuế

Q2-2019 Q2-2020 Thay đổi 6T-2019 6T-2020 Thay đổi
Kế hoạch

2020
Kế hoạch

tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng tỷ đồng % tỷ đồng %

REE M&E 59 36 -39.4% 113 62 -45.3% 224 28%

REE TECH 6 10 71.8% 7 15 106.7% 43 34%

Văn phòng cho thuê 93 132 41.3% 196 252 28.7% 451 56%

Bất động sản 13 29 122.7% 19 36 88.1% 108 33%

Điện 223 135 -39.4% 368 165 -55.3% 606 27%

Nước 58 54 -6.9% 96 124 28.6% 188 66%

Khác (18) (22) 22.5% (13) (23) 77.6% - -

Tổng cộng 434 374 -13.9% 786 630 -19.9% 1,620 39%
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REE M&E

• Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong 6 tháng đầu năm 2020 là 1,235 tỷ đồng, tương đương 41% kế

hoạch năm

• Tổng giá trị hợp đồng lũy kế đến cuối tháng 6/2020 lên 3,340 tỷ đồng.

• Các dự án M&E tiêu biểu đang triển khai như: Empire City (Quận 2), KS Hilton Saigon (Quận 1),

Laluna (Nha Trang), Nam Hội An (Quảng Nam), Sunshine City Hà Nội (Hà Nội), Nhà Quốc hội Lào

(Lào), …

Nhà Quốc hội Lào Empire City Laluna Khách sạn Hilton Saigon
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REE TECH

• Khối lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên lợi nhuận tăng đáng kể nhờ sự đóng góp

của REEPRO – một công ty thành viên của Reetech.

• REEPRO là nhà thầu EPC hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, dịch vụ lắp đặt, bảo trì hệ thống

năng lượng điện mặt trời.

• REEPRO cũng là nhà thầu EPC chính cho các dự án của Công ty Cổ phần năng lượng mặt trời REE

(REE SE).
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CHO THUÊ VĂN PHÒNG

 Doanh thu và lợi nhuận cho thuê văn phòng tăng so với cùng kỳ năm 2019, do bổ sung diện tích cho

thuê tòa nhà E.town 5 và E.town Central duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 95%.

 Tòa nhà văn phòng E.town 6 đang trong quá trình triển khai, dự kiến khởi công xây dựng vào đầu năm

2021.

Phối cảnh tòa nhà văn phòng E.town 6

E.town 6
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐIỆN

THỦY ĐIỆN

 Năm 2020 là một năm thủy điện đối mặt với nhiều thách thức lớn, do diễn biến khắc nghiệt của thời tiết.

 Sản lượng điện các nhà máy thủy điện trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,058 triệu kWh, giảm 25.8%

so với cùng kỳ năm 2019, do lượng mưa thấp trong năm 2019 làm các hồ thủy điện không tích đủ nước,

điều này tiếp tục ảnh hưởng đến thủy điện nửa đầu năm 2020.

 Dự kiến 6 tháng cuối năm sản lượng sẽ tăng dần, do bắt đầu vào mùa mưa ở cả 3 miền.
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐIỆN

NHIỆT ĐIỆN

Sản lượng nhiệt điện ghi nhận 7,185 triệu kWh trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 12.1% so với cùng kỳ là

do tình hình thủy văn bất lợi gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện, nên 6 tháng đầu năm nhiệt điện

được huy động tối đa công suất.

Hoạt động đầu tư nhiệt điện ghi nhận kết quả giảm so với cùng kỳ năm 2019 mặc dù sản lượng tăng, do bị

ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh của Nhiệt điện Phả Lại.

 Kết quả kinh doanh Nhiệt điện Phả Lại giảm so với cùng kỳ, chủ yếu:

• Chi phí sửa chữa lớn tăng,

• Quý 1 năm trước nhận được khoản thanh toán chênh lệch tỷ giá.

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NƯỚC

 Các công ty khai thác, sản xuất nước (B.O.O Thủ Đức 2, Thủ Đức 3 – SWIC, Tân Hiệp 2, Sông Đà)

hoạt động ổn định, sản lượng nước xử lý tăng trưởng hơn cùng kỳ năm 2019.

 Các công ty phân phối hoạt động kém ổn định hơn cùng kỳ năm 2019, do chính sách giá được quản lý

vĩ mô bởi nhà nước, cơ cấu khách hàng tiêu dùng bị thay đổi do ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19.

=> nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2020.
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG

VSH - DỰ ÁN THƯỢNG KON TUM

 Hạng mục xây dựng đã hoàn thành 99% khối lượng công việc.

 Đang triển khai, hoàn thiện lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị cơ điện cho Nhà máy.

 Dự kiến đóng điện và vận hành thương mại vào đầu tháng 9/2020.

 Hoàn tất phát hành 200 tỷ trái phiếu còn lại trong gói 700 tỷ năm 2019.
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Chỉ tiêu Q2/2020 (thực hiện) Q3/2020 (Kế hoạch)

Công suất phát triển mới 21 MW 32 MW

Tổng công suất lắp đặt 36 MW 68 MW

Công suất COD 6 MW 31 MW

Tổng công suất lắp đặt đến cuối Quý II/2020 và kế hoạch Quý III
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – ĐIỆN MẶT TRỜI

Điện mặt trời – REE SE

REE SE hướng tới mục tiêu là nhà phát triển các dự án điện mặt trời áp mái hàng đầu Việt Nam. REE SE

đầu tư 100% chi phí và cung cấp các giải pháp năng lượng mặt trời cho các khách hàng thương mại và

công nghiệp, bao gồm:

Thiết kế Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảo trì
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – ĐIỆN GIÓ

Dự án Trà Vinh số 3 tại vị trí v1-3

 Dự án Trà Vinh V1-3 nằm tại vùng biển Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, dự án được xây dựng trong

vùng bãi bồi để tận dụng nguồn tài nguyên gió từ biển.

 Vùng biển dự án có diện tích 1,014.7 ha, gồm 12 turbin gió, với công suất mỗi turbin là 4 MW, trạm

nâng áp 22/110kV - 63 MVA, và 21 km đường dây truyền tải 110 kV.

 Toàn bộ turbine nằm trong vùng 3 hải lý nên dự án được hưởng mức giá 9.8 cents/kWh, dự kiến tạo ra

sản lượng thương phẩm 177 triệu kWh/năm.

 Trong tháng 6/2020, REE đã lựa chọn Vestas là tổng thầu EPC cho dự án. Vestas sẽ cung cấp trọn gói

bao gồm: xây dựng, vận chuyển, lắp đặt 12 cột gió, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi

trường.

 Dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trước tháng 11 năm 2021.
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